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DATA: 29/07/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS/ SAÚDE/ ACESSIBILIDADE 
PÁGINA: 6 
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DATA: 25/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS/ SAÚDE/ ACESSIBILIDADE 
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DATA: 29/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/29/a/ 
 

[Contágio] 
Paulínia é a quinta em mortalidade pela Covid-
19 entre as 20 cidades da RMC 
Prefeitura adicionou mais 46 moradores infectados pelo novo coronavírus no 
boletim epidemiológico desta quarta-feira; UTI tem 10 pacientes 

29 jul 2020 – 13h45 

 
Pouco mais de 1,8 mil resultados de testes rápidos estão inseridos no boletim epidemiológico  

(Foto: Agência Brasil) 

Com 33 óbitos e 2.450 casos já confirmados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado 
da Saúde, Paulínia é a quinta em mortalidade em decorrência da Covid-19 e a primeira em incidência 
da doença entre os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Nesta quarta-feira 
(29), a Prefeitura registrou mais 46 moradores infectados pelo novo coronavírus em seu boletim 
epidemiológico diário, totalizando 1.962, e manteve o número de 30 mortes. Há 10 pacientes 
internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os curados passaram de 1.226 para 1.271 – outros 
45 em relação às últimas 24 horas. 

A diferença existente entre os números do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e 
os da Prefeitura – até aqui, de 488 pessoas contaminadas e três mortes pela Covid-19 em Paulínia -, 
de acordo com a Administração local, ocorre pela demora de ser notificada dos casos de moradores 
da cidade atendidos em outros municípios. O Observatório da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-Campinas) utiliza os dados oficiais da doença do governo estadual para produzir 
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gráficos e comparações entre os municípios que compõem a RMC e determinar o avanço do novo 
coronavírus e das mortes na região metropolitana. 

 

Segundo o Observatório da PUC-Campinas, entre as 20 cidades que compõem a RMC, Paulínia é 
a primeira em incidência da Covid-19, com 2.332,5 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes; e a 
quinta em mortalidade, com 31,4 óbitos em razão da doença por 100 mil habitantes. As médias da 
Região Metropolitana de Campinas são 1.049 e 36, respectivamente (veja quadro nesta página). 
Quando o assunto é óbito pelo novo coronavírus na RMC, o município de Paulínia fica somente atrás 
de Campinas, Engenheiro Coelho, Indaiatuba e Nova Odessa. Os dados da universidade são os 
mesmos oficiais da Secretaria de Estado da Saúde e também do Ministério da Saúde, até a tarde da 
última segunda-feira (27), quando até então havia ocorrido a mais recente atualização do sistema. 

A Secretaria de Estado da Saúde informou na manhã desta quarta-feira que os dados de casos da 
Covid-19 de terça-feira (28), até a publicação deste texto, estavam em reprocessamento pelas equipes 
de Tecnologia da Informação e Vigilância Epidemiológica. Ressaltou que, diariamente, divulga os 
dados extraídos a partir dos dois sistemas oficiais do Ministério da Saúde para notificação por parte 
dos serviços de saúde e municípios: E-SUS, onde são notificados os casos leves, e Sivep, para os 
graves e óbitos. 

“Em virtude da inserção de novos campos no sistema Sivep por parte do Ministério da Saúde, as 
equipes estaduais estão trabalhando na readequação da rotina de extração das informações deste 
sistema, uma vez que as alterações impactaram no processo de extração automatizada realizada 
diariamente pela pasta estadual”, explicou. “A Secretaria também trabalha na qualificação dos dados, 
com unificação de registros a fim de evitar duplicidades relacionadas a uma mesma pessoa nos 
sistemas distintos.” 
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O novo coronavírus é de notificação compulsória e os municípios devem comunicar formalmente 
todos os casos e óbitos. “As informações, tão logo estas questões sejam solucionadas, serão 
atualizadas e disponibilizadas para consulta pública no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavírus”, 
completou a Secretaria de Estado da Saúde. 

 Na terça-feira (28), Paulínia registrou seu pior índice de adesão à quarentena e o mais baixo do 
estado: 34%. Até as 9h30 desta quarta-feira, 31 pacientes positivos e suspeitos para o novo 
coronavírus seguiam internados no Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando 
Navarro” – 10 deles na UTI (+1). Segundo servidores da linha de frente do combate à pandemia, há 
14 vagas instaladas de terapia intensiva no local e oito que podem receber doentes de quaisquer 
complicações devido ao número reduzido de funcionários. A Prefeitura garante que são 10, mesmo 
sem informar a contratação de profissionais da saúde o que permitiria ampliar esse atendimento na 
rede municipal da cidade. 

Os internados em consequência da Covid-19 em Paulínia estavam nesta quarta-feira: 

 10 na UTI – apesar de ter recebido 10 respiradores no último dia 15 de junho do governo do 
estado, o município não anunciou o aumento de leitos de UTI na rede; já o processo seletivo do 
final de abril feito pela Prefeitura e que permitiria a contratação de funcionários para o uso 
imediato dos 14 leitos de UTI instalados no hospital municipal foi cancelado pelo governo 
municipal (um novo processo foi aberto no último dia 7); 

 nove na Unidade Respiratória, que possui sete leitos; 
 10 na Enfermaria Respiratória, que conta com oito leitos, mas que, segundo a Prefeitura, podem 

ser ampliados sempre que necessário; e 
 dois na Pediatria. 
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DATA: 30/07/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/07/30/covid-19-paulinia-confirma-
segunda-morte-de-idoso-morador-do-centro-de-geriatria.ghtml 
 
 

Paulínia confirma segunda morte de idoso 
morador do Centro de Geriatria 
Homem, de 84 anos, com comorbidade, estava internado no Hospital Municipal 
(HMP) e veio a óbito nesta quarta-feira (29). Centro tem mais quatro moradores e 
cinco funcionários infectados. 
 

Por G1 Campinas e Região 

30/07/2020 15h37  Atualizado há 17 horas 

 

 

Coronavírus segue avançando em Paulínia — Foto: Getty Images via BBC 

A Prefeitura de Paulínia (SP) confirmou na tarde desta quinta-feira (30) a morte do 
segundo morador do Centro de Geriatria provocada pelo novo coronavírus. A vítima é um 
homem de 84 anos, com histórico de pneumopatia, que estava internado no Hospital 
Municipal (HMP) e morreu na quarta (29). A primeira morte de um residente do 
local aconteceu no dia 18. 
 
Em nota, a administração municipal informou que o Centro possui ainda outros quatro 
moradores infectados, sendo que dois estão internados (um no Hospital Municipal e outro 
no Hospital do Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos), e dois estão isolados no 
próprio Centro de Geriatria, em recuperação. 
 
Segundo a prefeitura, há ainda cinco funcionários da instituição com a Covid-19, que estão 
afastados. No local, ao todo, trabalham 93 profissionais, e 25 idosos são moradores. 
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Casos em Paulínia 
Além da morte do idoso, que é a 31ª provocada pelo coronavírus entre os moradores da 
cidade, Paulínia registrou nesta quinta um aumento de 22 casos positivos, totalizando 
1.984 infectados desde o início da pandemia. 
 
O boletim apontou também que 848 pacientes, que estão à espera de resultados de 
exames, são considerados suspeitos de terem contraído a Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia confirma 31ª morte por COVID-19, sendo a segunda do ‘Lar dos 
Velhinhos’ 
DATA: 30/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-confirma-31a-morte-por-covid-19-sendo-a-segunda-do-lar-dos-
velhinhos/ 

 

Lar dos Velhinhos de Paulínia tem a 2ª morte de residente pela Covid-19 
DATA: 30/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/30/lar-dos-velhinhos-de-paulinia-tem-a-2a-morte-de-
residente-pela-covid-19/ 
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DATA: 27/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/taxa-de-ocupacao-de-leitos-para-covid-19-volta-a-crescer-em-paulinia/ 
 
 

Taxa de ocupação de leitos para Covid-19 volta a 
crescer em Paulínia 
Por Redação 

27 de julho de 2020 

 

 
Vista Panorâmica de Paulínia: Jardim América, Região Sul 

 

O número de moradores internados da COVID aumentou de 30 para 37 
nos últimos sete dias; em termos de morte foi a pior semana, 7 pessoas 

perderam suas vidas para a doença 

A taxa de ocupação de leitos do Hospital Municipal de Paulínia para pacientes com COVID-

19 subiu 23,33% na semana compreendida entre os dias 19 e 25/07. Enquanto que 

também houve aumento no número de mortes, com 7 vidas tendo sido perdidas para a 

COVID, contra 5 na semana anterior. No período em questão, a cidade teve 168 novas 

confirmações da doença, contra 209 da semana anterior. 

Um indicador preocupante, porém, é o de paulinenses internados com diagnóstico da 

COVID, que subiu de 30 para 37, em média, no fechamento entre uma semana e outra. 
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Teve dia da semana, que o HMP chegou a ter 39 pessoas internadas, sendo usado até 

clínica cirúrgica. Os leitos são finitos, é importante a população entender esse momento, 

onde é preciso diminuir o contágio e a transmissão da doença. 

Os moradores de Paulínia recuperados da COVID teve um notório incremento nos últimos 

sete dias, com 1001 pacientes liberados do isolamento domiciliar ou dados de alta dos 

hospitais (média de 18,14 por dia), contra 874 na semana anterior (média de 13,57 por 

dia). 

Já quanto ao total de testes rápidos, a semana fechou com 11.927 exames adicionados à 

listagem oficial do município, dos quais, 550 deram resultado negativo e 1.145 positivo. 

Lembrando que os 1.670 testes rápidos divulgados no Boletim Diário de 24/07 

correspondem apenas aos exames realizados em pessoas consideradas suspeitas da 

COVID-19. 

Entre os possíveis motivos para a redução dos indicadores, um deles é a menor circulação 

de pessoas pela cidade durante as duas primeiras semanas do mês, em razão da 

“quarentena mais restritiva” imposta pelo Governo do Estado ao Departamento Regional de 

Saúde (DRS) de Campinas, que abrange 42 municípios, saindo da etapa vermelha para a 

laranja. 

Desde o último dia 15, no entanto, os índices de isolamento vêm diminuindo, o que pode 

representar futuro aumento na notificação de casos no município e na região, uma vez que 

o reflexo das políticas de contenção do vírus começam a ser sentidos, em média, de 10 a 

15 dias após sua aplicação. 

Na somatória dos meses de março, abril e maio, Paulínia contabilizou 166 casos 

confirmados e 1 morte. Em junho, foram outros 730 casos e 12 mortes. Julho, em 25 dias, 

soma 1.781 casos positivos e 15 mortes. 
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DATA: 29/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ARRECADAÇÃO MUNICIPAL/ RMC  
PÁGINA: A4 
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DATA: 29/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ ISOLAMENTO SOCIAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/29/paulinia-crava-seu-pior-indice-de-
isolamento-social-e-o-mais-baixo-do-estado/ 
 

 

[SIMI-SP] 
Paulínia crava seu pior índice de isolamento 
social e o mais baixo do estado 
De acordo com o Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo, a cidade 
atingiu 34%, nível apenas verificado antes do início da quarentena 

29 jul 2020 – 17h40 

 
Movimento de veículos na Avenida José Paulino, na região central de Paulínia (Foto: Reprofução) 

Paulínia registrou na terça-feira (28) seu pior índice de adesão à quarentena e o mais baixo do 
estado de São Paulo: 34%. Essa taxa somente foi verificada pelo Sistema de Monitoramento 
Inteligente de São Paulo (SIMI-SP) na cidade nos dias 5, 6 e 13 de março, antes mesmo do início do 
isolamento social, decretado pelo governo estadual para controlar a velocidade do avanço da 
pandemia do novo coronavírus. 

O resultado verificado na terça-feira em Paulínia está 21 pontos percentuais abaixo do mínimo, 
estabelecido em 55% e considerado pelo governo paulista como satisfatório para diminuir a 
propagação do novo coronavírus e para evitar um colapso no sistema de saúde. A taxa considerada 
ideal é acima de 70% – ou 36 pontos percentuais distantes do medido pelo SIM-SP no município no 
início desta semana. 
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Até as 9h30 desta quarta-feira (29), Paulínia tinha, segundo o boletim epidemiológico diário, 
1.962 casos da Covid-19, 30 óbitos em decorrência da doença e 31 pessoas internadas em razão 
do novo coronavírus na rede municipal – 10 delas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Entretanto, o Ministério da Saúde já contabiliza 2.450 moradores infectados e 33 óbitos. Conforme 
o Observatório PUC-Campinas, até segunda-feira (27), a cidade ostentava entre as 20 cidades da 
Região Metropolitana de Campinas (RMC) a maior incidência de casos da doença por 100 mil 
habitantes e o quinto maior número de mortes por 100 mil habitantes. 

Entre as 104 cidades com mais de 70 mil habitantes monitoradas pelo SIMI-SP e com índices de 
isolamento divulgados no portal do governo estadual, somente Paulínia e Barueri registraram na 
terça-feira índice de adesão à quarentena de 34%. O nível verificado no território paulista foi de 
43%. As nove cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) conseguiram atingir na terça-
feira uma taxa média de 39,7%. Veja o desempenho de cada uma delas: 

 Paulínia – 34%; 
 Americana – 39%; 
 Campinas – 41%; 
 Hortolândia – 39%; 
 Indaiatuba – 43%; 
 Itatiba – 38%; 
 Sumaré – 40%; 
 Valinhos – 42%; e 
 Vinhedo – 42%. 

A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de 
deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar 
em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização 
precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras. 

O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM 
para que o estado possa consultar informações agregadas sobre deslocamento nos 645 municípios 
paulistas. Segundo o governo estadual, as informações são aglutinadas e anonimizadas sem 
desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para 
aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus. 
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DATA: 24/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: PANDEMIA/ REABERTURA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-volta-a-permitir-reabertura-do-comercio-nao-
essencial-igrejas-estao-proibidas/ 
 
 

Paulínia volta a permitir reabertura do comércio 
não essencial; igrejas estão proibidas 
Por Redação 

24 de julho de 2020 

 

 
 

 Comércio não essencial de Paulínia pode reabrir a partir 
deste sábado, 25; estão proibidos: igrejas, templos, salões de 

beleza, barbearia e congêneres, por enquanto 

O prefeito Du Cazellato (PL) seguiu o decreto estadual e voltou a flexibilizar as 
regras para a reabertura do comércio em Paulínia. Em novo decreto, publicado 
nesta sexta-feira (24), a liberação de várias atividades não essenciais. Ainda 
assim, mantém a Bandeira Laranja (risco médio) com medidas restritivas para 
tentar conter o avanço do coronavírus, que já fez 25 vítimas fatais na Cidade 
desde o dia 19 de março. 
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A partir deste sábado, 25, comércios não essenciais e o Paulínia Shopping 
poderão funcionar de segunda a sexta-feira das 12h às 16h e aos sábados das 
10h às 14h, conforme o Decreto Municipal 7847/2020. 

O Paulínia Shopping poderá funcionar de segunda a sábado das 16h às 20h. A 
praça de alimentação, os espaços de lazer e o cinema seguem sem autorização 
para abrirem. 

Seguindo recomendação do Ministério Público igrejas, templos, salões de beleza, 
barbearia e congêneres, seguem proibidos de funcionarem. 

Bares, padarias, restaurantes e outros estabelecimentos do gênero alimentício, 
poderão funcionar via Drive Thru ou com o cliente retirando no local, não podendo 
haver consumo no local. 

O Decreto Municipal está publicado na edição extra 7518 do Semanário Oficial de 
24 de julho. 
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DATA: 31/07/2020  
VEÍCULO: A CIDADE ON 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ ISOLAMENTO SOCIAL  
LINK: https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1535046, 
Pelo+3o+fim+de+semana+Parque+Brasil+500+em+Paulinia+fica+fechado.aspx 
 

Pelo 3º fim de semana, Parque Brasil 500 em 
Paulínia fica fechado 
Prefeitura manterá parque fechado ao público para evitar propagação de 
coronavírus na cidade, que já tem 1.948 casos confirmados e 31 mortes pela 
doença 
Da Redação | ACidadeON Campinas30/7/2020 18:15 

 

 
Parque Brasil 500, em Paulínia (Foto: Divulgação)  

 
Pelo terceiro fim de semana seguido, o Parque Brasil 500, em Paulínia, ficará fechado ao publico 
para evitar o risco maior de contágio do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (30) a cidade 
confirmou a 31ª morte pelo doença e soma 1.948 casos confirmados de covid-19. 
 
Segundo a Administração, a medida começa a valer nesta sexta-feira, 31, a partir das 15h, e segue até 
às 20h de domingo, 2 de agosto. Em outros pontos da cidade, o patrulhamento será intensificado para 
que aglomerações também não aconteçam, informou a Prefeitura de Paulínia. 
 
Para isso, agentes da Defesa Civil, de Transportes e da Guarda Municipal estarão presentes no local 
para possíveis abordagens educativas.  
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DATA: 26/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ REGIÃO 
PÁGINA: A5 
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DATA: 27/07/2020  
VEÍCULO: EPTV: “BOM DIA CIDADE” 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/07/27/covid-19-tecnica-de-
enfermagem-e-homenageada-com-carreata-de-amigos-apos-ficar-nove-dias-na-uti.ghtml 
 
 

Covid-19: técnica de enfermagem é 
homenageada com carreata de amigos 
após ficar nove dias na UTI 
 
Vilma Lacerda trabalha no Samu de Paulínia e ficou internada na Santa Casa de 
Valinhos. Marido dela também pegou a doença e precisou ser hospitalizado. 
 

Por Bom Dia Cidade 

27/07/2020 08h09  Atualizado há 2 horas 
 
 
Uma técnica de enfermagem foi homenageada com uma carreata de amigos, na tarde de 
domingo (26), depois de ficar nove dias internada na UTI para tratamento da Covid-19. 
Vilma Lacerda trabalha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Paulínia. 
 
A profissional de saúde ficou internada na UTI da Santa Casa de Valinhos e está curada 
do coronavírus. Os amigos foram até a casa dela para comemorar a recuperação. 
 
O marido de Vilma também se contaminou com a doença e continua internado no Hospital 
Municipal de Paulínia. 
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DATA: 28/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ TESTES 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ja-realizou-quase-12-mil-testes-rapidos/ 
 
 

Paulínia já realizou quase 12 mil testes rápidos 
Por Redação 

28 de julho de 2020 

 
 

Paulínia já realizou 11.927 testes rápidos até o dia 21 de julho, ou seja, 59,63% dos 20 mil 

comprados pela Prefeitura Municipal. 

Eles são utilizados para diagnóstico de pessoas que tiveram sintomas e também para 

avaliação de outras situações específicas, definidas pela Secretaria de Saúde de Paulínia. 

Todos os profissionais da saúde e da segurança pública, funcionários do paço municipal, 

contatos domiciliares de casos confirmados de COVID-19 e idosos de instituições de longa 

permanência, por exemplo, foram testados, alguns grupos duas vezes. 

Os exames de PCR (swab) são utilizados para a avaliação de casos considerados suspeitos 

de Covid, seguindo as definições do Ministério da Saúde (ou seja, pessoas que apresentam 

sintomas de síndrome gripal), com objetivo de confirmar ou descartar o caso. 

A Secretaria de Saúde alertou em seu boletim Diário de 24/7,  que os 1.670 testes rápidos 

correspondem apenas aos exames realizados em pessoas consideradas suspeitas da 

COVID-19. A divulgação dos números de casos suspeitos ou confirmados segue padrões 

nacionais, para permitir comparação de dados entre diferentes municípios, regiões e 

estados. 
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DATA: 28/07/2020  
VEÍCULO: BAND CIDADE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ TESTES 
LINK: encurtador.com.br/syBH9 
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DATA: 29/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ PROCESSO SELETIVO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/29/fgv-divulga-resultado-final-de-selecao-para-
contratacao-de-profissionais-de-saude/ 
 

[Paulínia] 
FGV divulga resultado final de seleção para 
contratação de profissionais de saúde 
Edital de homologação de processo seletivo simplificado emergencial foi 
publicado no Semanário Oficial com a convocação de 83 classificados 

29 jul 2020 – 21h30 

 
Contratações temporárias irão permitir a ampliação de leitos de UTI na rede municipal  

(Foto: Agência Brasil) 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou no início da noite desta quarta-feira (29) o resultado 
final do processo seletivo simplificado emergencial realizado pela Prefeitura de Paulínia para a 
contratação de 85 profissionais de saúde para nove cargos da linha de frente do combate ao novo 
coronavírus. A homologação do certame e a convocação de 83 aprovados foram publicadas em 
edição extra desta noite do Semanário Oficial do município. 

A previsão da Prefeitura é concretizar as contratações no início deste próximo mês. Os 83 
convocados têm cinco dias para apresentar as documentações necessárias no Paço Municipal de 
Paulínia “Palácio Cidade Feliz” e realizar exame admissional. Todas as orientações estão 
no Semanário Oficial.  
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Os contratados – pelo período mínimo três meses, podendo ser prorrogado por mais três –, irão 
integrar o quadro de funcionários do Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando 
Navarro”. 

A Prefeitura convocou: 

– um analista clínico; 

– 14 + 1 PCD enfermeiros; 

– um farmacêutico; 

– um fisioterapeuta; 

– 10 + 1 PCD médicos plantonistas (clínico geral); 

– cinco médicos plantonistas intensivistas; 

– 45 + 2 PCDs técnicos de enfermagem; 

– um técnico de análise clínica; e 

– um motorista. 

Com os novos funcionários temporários, a Prefeitura pretende repor os servidores municipais 
afastados em razão da pandemia da Covid-19 e ainda montar novas equipes especializadas para 
aumentar para 22 o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva e para 30 a quantidade de 
vagas da Unidade Respiratória destinadas a pacientes em decorrência do novo coronavírus no 
hospital municipal de Paulínia. 

Atualmente, de acordo com servidores da linha de frente do combate à pandemia, a unidade 
hospitalar da rede municipal de Saúde tem 14 leitos instalados de UTI, mas oito que podem receber 
doentes de quaisquer complicações devido ao número reduzido de funcionários. A Prefeitura garante 
que são 10. 

Esta é a segunda vez que a Prefeitura tenta contratar profissionais de saúde para reforçar a linha de 
frente do combate à Covid-19 na cidade. No final de abril, fez um processo também emergencial 
para selecionar 407 profissionais de saúde para o hospital municipal, hospital de campanha e posto 
avançado Covid-19 anexo à Unidade Básica de Saúde (UBS) São José, na região do João Aranha 
(esses dois últimos não saíram do papel), mas acabou cancelando tudo por irregularidades ainda não 
explicadas pelo governo municipal. 
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DATA: 31/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ PROCESSO SELETIVO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 24/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ESTÁGIOS/ LEGISLAÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2575 
 
 

CIEE vai selecionar até 1.000 estudantes para estágio na 
PMP 
 
Da Redação 
24/07/2020 15:07:33 

 
Segundo PMP, 100 vagas serão destinadas para deficientes 

Contrato com o Centro de Integração Empresa-Escola foi assinado por Du Cazellato (PL) 

nesta sexta-feira (24) 
 
 
Alunos dos ensinos  superior, profissionalizante, médio, especial e nos anos finais do fundamental, 
entre outros, poderão participar do processo seletivo para as vagas do “Programa Estágio” da 
Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP), criado pela Lei 3.733, de 4 de dezembro de 2019, que prevê 
a contratação de até 1.000 estagiários, entre remunerados e sem remuneração. "100 vagas serão 
destinadas para pessoas com deficiência”, informou a PMP. 
 
O contrato para seleção dos estudantes com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) foi 
assinado na manhã desta sexta-feira (24) pelo prefeito da cidade, Du Cazellato (PL). Além da 
gerente do CIEE Belo Horizonte, Rosangela Pereira, e da supervisora do CIEE Campinas, Luciana 
Bragil, participaram da assinatura do contrato a secretária municipal de Recursos Humanos, Beatriz 
Anacleto, e a auxiliar administrativa da pasta, Nívia Carla. A data do início do processo seletivo 
será anunciada nos próximos dias.  
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Programa 
A contratação de estagiários para a PMP foi proposta pelo ex-prefeito interino Antonio Miguel 
Ferrari, o Loira (DC), por meio do Projeto de Lei 53/2019, aprovado pela Câmara Municipal de 
Paulínia (CMP) em novembro do ano passado. 
 
Serão 500 vagas para estágio obrigatório, com carga horária semanal de 20 horas, sem remuneração 
ou qualquer outro benefício, apenas seguro obrigatório contra acidentes pessoais; e 500 vagas para 
estágio não obrigatório, com bolsa mensal de R$ 998,00, vale transporte de R$ 44,00, seguro 
obrigatório contra acidentes pessoais, e jornada de 30 horas.  
 
Nos dois casos, o período do estágio - sem vínculo empregatício com a prefeitura - não poderá 
exceder 2 (dois) anos, “exceto quando se tratar de pessoa com deficiência na condição de estagiário, 
na forma como dispõe a legislação federal”. De acordo com lei, a captação de estagiários será feita 
por meio de convênios entre a PMP e instituições de ensino. 

 
Foto: Divulgação/PMP 
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DATA: 28/07/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: ESTÁGIOS/ LEGISLAÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 8 
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DATA: 31/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: SERVIDORES/ GRATIFICAÇÃO/ CORONAVÍRUS/ CÂMARA MUNICIPAL  
PÁGINA: A6 
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DATA: 26/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020/ PALESTRAS 
PÁGINA: A6 
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DATA: 27/07/2020  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/prefeito-de-paulinia-turbina-apoio-para-sua-
candidatura-a-reeleicao/ 
 

 
 

Prefeito de Paulínia turbina apoio para 
sua candidatura à reeleição 

 
 
O prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), turbinou apoio para a sua candidatura à releição. O PSL e 
PP fecharam aliança com o liberal. Com isso, ele passa a ter sete partidos em seu arco de aliança – 
que inclui o Avante, PSB, DC, Podemos e SD. 

O liberal está no cargo há meses. Ele tomou posse como prefeito no dia 04 de outubro do ano 
passado, após a eleição suplementar devido à cassação dos mandatos de Dixon de Carvalho (PP) e 
Sandro Caprino (PRB), eleitos prefeito e vice-prefeito, respectivamente, nas eleições de 2016 por 
abuso de poder econômico e arrecadação ilícita de recursos na campanha. 

Ele deverá enfrentar novamente nas eleições deste ano adversários como Nani Moura (MDB), 
mulher do ex-prefeito Edson Moura. 
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DATA: 31/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: INSCRIÇÕES/ ESPORTE  
PÁGINA: 5, COM CHAMDA NA CAPA 
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DATA: 30/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: RIO ATIBAIA/ MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: A5 
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DATA: 28/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: FISCO/ INTERNET 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/28/operacao-contra-irregularidades-em-
vendas-pela-internet-tem-alvo-em-paulinia/ 
 

[Nusbor] 
Operação contra irregularidades em vendas 
pela internet tem alvo em Paulínia 
Ação fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento foi deflagrada 
nas 18 delegacias regionais do estado e alcançou um vendedor da cidade 

28 jul 2020 – 21h37 

 
Fiscais durante operação realizada em 78 municípios do estado de São Paulo 

(Foto: Divulgação) 

A Secretaria da Fazenda e Planejamento deu início nesta terça-feira (28) à operação Nosbor. A 
ação fiscal tem como finalidade combater a comercialização de produtos sem comprovação de 
origem e vendas sem emissão de documentos fiscais no comércio eletrônico, em operações que 
ocorrem através de plataformas digitais conhecidas como “marketplaces”. Mais de 460 agentes 
fiscais de rendas de todas as 18 Delegacias Regionais Tributárias do Estado de São Paulo fiscalizam 
simultaneamente 420 vendedores ativos (empresas), espalhados em 78 municípios, dentre eles 
Paulínia. 

Os “marketplaces” são sites com elevado fluxo diário de visitantes que disponibilizam suas 
“vitrines virtuais” para vendedores com menor visibilidade realizarem suas vendas mediante o 
pagamento de comissão por transação efetuada. Essa nova modalidade de vendas, fruto do 
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crescimento exponencial do comércio eletrônico nos últimos anos, intensificou-se ainda mais durante 
o período de pandemia, em virtude das medidas de isolamento social adotadas para a contenção do 
vírus da Covid-19, oportunidade em que diversas modalidades de comércio presencial tiveram seu 
funcionamento restringido. 

 

Em alguns casos, os “marketplaces” oferecem soluções completas aos vendedores, permitindo que 
estes encaminhem antecipadamente os estoques de produtos aos centros de distribuição para 
armazenamento provisório, garantindo a logística de entrega dos produtos aos consumidores finais 
em caso da venda ser concretizada. Esse modelo de negócio inclusive foi objeto de normatização por 
parte da Secretaria da Fazenda e Planejamento, por meio da Portaria CAT 31, de 18 de junho de 
2019. 

Contudo, durante o monitoramento remoto dessas operações, o Fisco Paulista identificou que 
vários vendedores estariam encaminhando seus estoques de produtos aos centros de distribuição sem 
a devida comprovação de origem. Ou seja, não foi identificada documentalmente a aquisição desses 
produtos por parte dos vendedores (passo 1 na ilustração acima). Além disso, alguns deles não 
emitem notas fiscais de venda (passo 3 na ilustração acima), realizando a circulação de mercadorias 
sem o devido acompanhamento da documentação fiscal. 

O Fisco Paulista identificou ainda que tais práticas são difundidas na internet através de vídeos e 
canais na plataforma Youtube, que ensinam como burlar a fiscalização remota e o erário, muitas 
vezes desdenhando dos acionamentos fiscais. A Secretaria da Fazenda e Planejamento alerta que 
muitos dos procedimentos compartilhados nesses vídeos são completamente irregulares e lesivos 
tanto ao Estado, que deixa de arrecadar os valores devidos, quanto ao consumidor, que deixa de ter a 
segurança necessária em suas aquisições. 

Encaixam-se nessas situações os 420 vendedores ativos (empresas) alvos da operação Nosbor, que 
emitiram notas fiscais a titulo de armazenamento no montante de R$ 728 milhões em mercadorias 
nos últimos 12 meses (julho/19 a junho/20).  
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Na Delegacia Regional Tributária de Campinas (DRT-05) foram 23 alvos, sendo um vendedor de 
Paulínia. A Secretaria da Fazenda e Planejamento não passou detalhes dos investigados. 

 Alvos na DRT-05 – 23; 
 Paulínia – 1; 
 Artur Nogueira – 1; 
 Campinas – 9; 
 Hortolândia – 4; 
 Limeria – 1; 
 Piracicaba – 1; 
 Santa Bárbara d’Oeste – 1; 
 Sumaré – 1; e 
 Valinhos – 4. 

Além dos 420 vendedores, que serão notificados a apresentarem as Notas Fiscais de aquisição dos 
produtos comercializados e/ou a emissão da Nota Fiscal de Venda para o consumidor final, a ação 
também visa a apreensão das mercadorias sem origem que eventualmente estejam armazenadas nos 
centros de distribuição dos “marketplaces”. 

Caso não consigam atender aos questionamentos do Fisco, os vendedores poderão ser multados em 
até 50% do valor das operações, além da cobrança do ICMS devido, entre outras consequências – 
como a apreensão das mercadorias e o desenquadramento de ofício do Regime Simplificado de 
Tributação – Simples Nacional. 

Receita 

Em conjunto com a Receita Federal do Brasil, a Secretaria da Fazenda e Planejamento também 
diligencia outras três empresas na cidade de São Paulo, que não fazem parte da Operação Nosbor, 
contudo, cometem práticas semelhantes às apuradas na ação. Além da falta de recolhimento de 
imposto, as mercadorias comercializadas por esses contribuintes também possuem origem 
desconhecida e, portanto, poderão ser objeto de apreensão. Um dos contribuintes, por sinal, é um dos 
que alimentam um canal na internet disseminando práticas irregulares no comércio eletrônico. 

 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Marketplaces de Sumaré, Hortolândia e Paulínia são alvos de ação da 
Fazenda 
DATA: 29/07/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
https://tribunaliberal.com.br/?p=28513 
 

Fazenda apreende mais de R$ 1 mi em mercadorias 
 

DATA: 30/07/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/07/campinas_e_rmc/971697-fazenda-apreende-mais-de-r-1-
mi-em-mercadorias.html# 
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DATA: 29/07/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: REPLAN/ ECONOMIA 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/07/29/replan-refina-maior-volume-
de-petroleo-na-pandemia-apos-volta-de-duas-unidades-em-junho.ghtml 
 
 

Replan refina maior volume de petróleo na 
pandemia após volta de duas unidades em junho 
 
De acordo com a ANP, planta em Paulínia processou 1,4 bilhão de litros no 
mês; apesar da melhora em 2020, volume é 12,8% menor que o registrado 
no mesmo período do ano passado. 
 
Por G1 Campinas e Região 

29/07/2020 07h11 
 

 
Refinaria de Paulínia (Replan), a maior em capacidade de processamento da Petrobras — 
Foto: Reprodução / EPTV 

 

A Refinaria de Paulínia (Replan), maior unidade de processamento da Petrobras, registrou 
em junho o maior volume de petróleo refinado durante a pandemia do novo coronavírus. O 
aumento coincide com a retomada de operação de duas unidades da planta no mês, 
justamente pelo aumento da demanda por derivados. No entanto, apesar da recuperação 
em 2020, o total processado foi 12,8% menor que o registrado no mesmo período do ano 
anterior. 
De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), a Replan refinou em junho 1,4 bilhão de litros (1.403.568 m³) de petróleo. No ano, o 
volume só fica atrás do registrado em janeiro, antes dos impactos do coronavírus na 
economia (1.537.675 m³) - veja gráfico abaixo. 
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Ainda segundo o relatório, em junho de 2019 a planta em Paulínia (SP) processou 1,6 
bilhão de litros de petróleo. 

 

 

'Maior parque de refino' 
Com a retomada de operação das unidades de destilação (U-200A) e craqueamento 
catalítico (U-220), a refinaria, de acordo com a companhia, voltou a ter capacidade de 
processar 69 mil m³ (milhões de litros) de petróleo por dia, "a maior do parque de refino da 
Petrobras". 
Na Replan são produzidos derivados como gasolina, diesel, querosene de aviação, gás 
liquefeito de petróleo (GLP), óleo combustíveis, asfalto e bunker (óleo para motor de 
navio), entre outros. 
 
Os produtos produzidos em Paulínia atendem os seguintes mercados: 
 
Interior de São Paulo 
Sul de Minas 
Triângulo Mineiro 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Sul 
Rondônia 
Acre 
Goiás 
Brasília (DF) 
Tocantins 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 24 a 30/07/2020 

PÁGINA: www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/ 

 

NOTÍCIAS 
 

 

Sabesp comunica suspensão de atendimento virtual entre 1º e 7 de agosto 
30 de julho de 2020 

Em ofício encaminhado à Câmara de Paulínia, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do 
Estado) informa que precisará interromper as atividades de atendimento virtual (agência virtual 
Sabesp e aplicativo para celulares) entre os dias 1º e 7 de agosto. A medida é necessária, segundo a 
empresa, para implantar um novo sistema de atendimento comercial […] 

 

 

Fraldas para famílias de baixa renda com filhos até dois anos é proposta de 
Loira 
30 de julho de 2020  

Para as pessoas que têm filhos recém-nascidos ou com até dois anos de idade, os custos com a 
manutenção de fraldas descartáveis fazem uma grande diferença no orçamento familiar. E diante 
dessa situação, o vereador e presidente da Câmara Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC) através da 
512/2020 solicita que a Prefeitura providencie […] 
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Aprovação de projetos de lei aumenta no primeiro semestre de 2020 
29 de julho de 2020  

O número de projetos de lei aprovados na Câmara de Paulínia aumentou no primeiro semestre de 
2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 47 analisados nas sessões 
legislativas entre janeiro e julho, ante 41 em 2019. Apesar da pequena diferença, o levantamento 
mostra que o ritmo se manteve […] 

 

Marcelo D2 pede melhorias para a Praça “Ignez Motta Piva” no Monte Alegre I 
e no Parque da Represa    29 de julho de 2020  

O vereador Marcelo D2 (DC) destaca na Indicação 524/2020 uma série de melhorias que precisam 
ser realizadas na Praça “Ignez Motta Piva”, localizada no Jardim Monte Alegre I. “O local encontra-
se com o sistema de iluminação em estado precário […] 

 

Tiguila pede a disponibilização de oxímetros para a população e mais ônibus na 
região de Betel     27 de julho de 2020  

Para assegurar melhorias no atendimento à saúde do município, o vereador Tiguila Paes (Cidadania) 
apresentou a Indicação 541/2020 em que solicita ao Executivo a aquisição de Oxímetros para que os 
mesmos sejam disponibilizados para a população e assim medirem o índice de saturação […] 
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Valadão participa de reunião sobre agência do INSS em Paulínia 
27 de julho de 2020  

O vice-presidente da Câmara, vereador Fábio Valadão (PL), acompanhou o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Juliano Merkes, em reunião na capital paulista para discutir a criação 
de uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social na cidade. […] 

 

Leis obrigam campanhas sobre doenças autoimunes e fim da violência ao idoso 
27 de julho de 2020  

A partir de 2021, o Poder Público de Paulínia deverá desenvolver campanhas de conscientização 
envolvendo dois importantes temas: doenças autoimunes e combate à violência contra o idoso. A 
Semana Municipal de Conscientização e Apoio aos Portadores de Doenças Autoimunes […] 

 

Moradores pedem ciclovia na avenida José Puccinelli, afirma Marcelo Souza 
24 de julho de 2020  

O vereador Marcelo Souza (PSB) solicita ciclovia em toda a extensão do canteiro central da avenida 
José Puccinelli, no bairro São José. Segundo ele, a iniciativa atenderia pedidos de moradores da 
região e iria beneficiar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos cidadãos. A via para bicicletas 
“se faz necessária com o objetivo […] 
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Zé Coco quer Parques Ecológicos para a prática esportiva e melhorias na 
sinalização de trânsito 
24 de julho de 2020  

Visando a melhoria da qualidade de vida da população e redução dos efeitos danosos do estresse, o 
vereador José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV) propõe na Indicação 558/2020 que a 
Administração Municipal crie parques ecológicos autônomos ou vinculados à áreas de Preservação 
Permanente e de Proteção Ambiental (APP) no município. […] 

 

 


